
ACÚSTICA DE LES SALES   1:200 i 1:300

És la sala més emblemàtica de L’Ateneu. Està constituïda de platea i amfiteatre, amb un total de 600 
localitats (400 i 200 respectivament). Les dimensions, tant de l’escenari, com de la sala, permeten presentar 
esdeveniments de mitjà - gran format i donar resposta a un públic nombrós, en un espai adequat. 

Es dissenya el teatre per poder albergar tot tipus d’espectacles d’arts escèniques (teatre, musicals, concerts...). 
Al combinar tant parla com cant, es compta amb una petxina acústica per les actuacions musicals, així es 
garanteix un bon nivell sonor a tota la sala. 

Dimensions i proporcions
El correcte dimensionat dels espais influeix directament en la qualitat visual i acústica, així que cal tenir en 
compte certs paràmetres al fer el disseny. 

Al tractar-se d’un teatre, la profunditat de la sala no pot superar els 24m de llargada, que és la distància màxima 
en que una persona pot reconèixer les expressions facials dels actors. L’amplada ve determinada per la visió 
dels espectadors dels laterals, i aquesta decreix al apropar-se a l’escenari. Una bona visibilitat implica una bona 
acústica. A mesura que les files de butaques s’allunyen de l’escenari, aquestes van guanyant alçada (10 / 20 / 37 
cm).

La boca de l’escenari té una amplada de 12m i una alçada de 7,5m i la profunditat de l’escenari és de 8,5m 
(9,5m). Es garanteix un recorregut perimetral al voltant de l’escena i una bona comunicació amb els tallers i 
magatzems. La torre escènica, de 18m d’alçada (15,5m de lliures + pinta), permet tenir escenografia penjada, 
telons, petxina, llums i tot l’equip necessari per dur a terme les representacions. Unes galeries metàl·liques 
envolten l’escenari en 3 nivells. Per sota, a cota -3,3m, es disposa d’un magatzem i el fossat dels músics, de 
45m² regulable (permet ampliar l’escenari, la platea, o simplement regular l’alçada depenent de la música a 
tocar). 

 Volum òptim (segons Higini Arau)

Aquest mètode relaciona el volum respecte l’àrea d’audiència (Sa), per tal d’optimitzar el temps de reverberació 
a freqüències mitges (Tmid) per l’ús concret que se li doni a la sala. (500-1000Hz)
 
La sala de l’ateneu, al albergar tot tipus de representacions, s’optimitza per tenir un bon nivell acústic tan en 
parla com en música de cambra (per assegurar una escolta òptima de música simfònica caldria guanyar volum).  

Característiques de la sala:

Número de localitats (N): 600 
Àrea d’audiència (Sa): 345 m²
Volum de la sala (V): 3460 m³
V/Sa: 10 m 
V/N: 5.76 m³/persona

Volums òptims (segons A. Carrion):

Volum Teatre - de 4 a 6 m³/persona
Volum Auditori - de 8 a 10 m³/persona

A l’Ateneu:
Teatre  3460/600 = 5.76 m³/persona
Petit auditori  780/165 = 4.72 m³/persona

Segons A. Carrion, les dues sales de l’ateneu són adequades per teatre. Al albergar tot tipus de representacions, 
s’intenta optimitzar per tenir un bon nivell acústic tan en parla com en música de cambra. Per contra, per poder 
assegurar una escolta òptima de música simfònica caldria guanyar volum.  

La propagació del so

El so que es genera al teatre s’ha de projectar a tota la sala, de manera que arribi a cada espectador. 
El so directe es propaga per la sala reflectint-se en les parets i el sostre, i s’absorbeix a l’audiència i a les parets del 
fons de la sala. 
El sostre ortofònic està dissenyat de tal forma que es garantitza que la suma del so directe i reflectit es manté 
constant al llarg de la sala. 

Es tracta d’un auditori de petit format, 200m², amb un aforament de 165 persones. Es dissenya per poder 
albergar diferents actuacions musicals i alhora conferències i presentacions sense necessitat d’altaveus, ja que 
la llargada de l’escenari a l’última fila d’espectadors és inferior a 17m (màxima longitud del so directe per evitar 
l’aparició d’ecos).  

La seva posició entre el centre cultural i el teatre li permet gaudir d’un doble accés: des del foyer o des de la plaça 
de l’Ateneu. 

Propagació del so

Com al teatre, es busca una propagació òptima del so en tota la sala jugant amb la reflexió, difusió i absorció del 
so. Tant els paraments verticals com horitzontals, al no ser paral·lels, eviten amplificacions i/o anul·lacions d’ona. 
3/4 parts del sostre és reflectant i l’últim quart absorbent. A la zona de l’escenari i una part del públic es treballa 
amb panells difusors a les parets, d’aquesta manera es reflecteix el so en més direccions fent arribar aquestes 
reflexions a un nombre més elevat de receptors, mentre que la resta de la sala els panells són llisos. Amb 
aquestes mesures es garanteix un bon nivell sonor a tota la sala. 

La sala polivalent compta amb 15 fileres de butaques retràctils que li dóna molta flexibilitat, i permet disposar 
d’un espai totalment diàfan de 350 m² per realitzar-hi esdeveniments molt diversos. Té un aforament de 270 
butaques, i sense les butaques, l’aforament s’amplia a un màxim de 700 persones a peu dret. La seva versatilitat 
espacial i simplicitat conceptual la converteixen en una de les sales més polivalents de L’Ateneu. 

Propagació del so

Al ser una sala on s’hi realitzaran activitats diverses (concerts, exposicions, conferències...) reforçades amb 
altaveus, és necessari garantir la completa extinció del so per controlar el possible excés de reverberació. Tot el 
pla del sostre és absorvent i els plans verticals també. 

MATERIALS I REVESTIMENTS

Els diferents materials de l’interior de la sala tenen una relació directa amb la qualitat acústica de l’espai i cal que 
compleixin uns requeriments en quant a les reflexions, difusions, absorcions i reverberacions del so. 

CEL RAS
REFLECTANT: Panell sandwich acústic amb acabat envernissat (20+10+15mm), doble placa de fusta i làmina de suro
ABSORBENT: Panell sandwich acústic amb acabat envernissat i parcialment perforat. O llistons de fusta separats 
entre ells, amb un material absorbent a sobre

TANCAMENT VERTICAL
REFLECTANT: Aplacat de llistons de fusta de roure
DIFUSOR: Aplacat de llistons de fusta de roure, amb rugositats
ABSORBENT: Aplacat de llistons de fusta de roure, amb separacions variables de 10 a 50mm i aïllament de planxa 
de suro 30mm
PANELL DE GREUS: aquest panell permet controlar l’absorció de greus de la sala. És un panell molt lleuger 80x80cm 
fixat a certa distància de la paret amb fixacions antivibratòries, que permet moure’s mecànicament per absorbir 
l’energia sonora provinent de les freqüències greus 

PAVIMENT
ABSORBENT A SOROLL D’IMPACTE: Panell sandwich acústic amb acabat envernissat (19+5+22mm), Fusta de roure, 
làmina de suro i cautxú (Insonorcork) i fusta DM
MOLT RESISTENT: Terratzo

ALTRES
BUTAQUES: Seients auto-reclinables amb una base d’absorció igual a la de una persona
ESCENARI: Cortines interiors i petxina acústica de fusta de plaques de fusta
FINESTRES: Cortines interiors de vellut 
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petxina acústica

Es prenen de referència les taules per tal de trobar els límits d’acceptació de T (temps de 
reverberació) en funció del volum pel cas de parla (groc) i música (verd). 

s’accepta que la superfície ratllada 
no es vegi des dels laterals
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Prenent una β=0,1, degut a la zona d’amfiteatre volant, i amb un V/Sa= 10 i un volum de 
3460m³, s’assoleix un disseny de la sala que es troba enmig de la música i parla.

Parament vertical 
interior teatre

Petit auditori a l’estil de la sala de concerts de l’Atlàntida 
de Vic, de Josep Llinàs 

Cel ras de lames de fusta, espaïades 
entre si, per permetre l’absorció del so
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